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حملة يوم السل العاملي 
2010-2011

االبتكار/االبداعاملوضوع:

 يف حركتنا
 ملكافحة السل

 لنبتكر ما يرسع
وترية العمل

يوافق عام 2010 منتصف املدة التي تشملها الخطة العاملية لدحر السل )2015-2006(. ومن الواضح أكرث من أي وقت مىض أن 

بلوغ األهداف التي وضعناها يستوجب أن نعزز جهودنا ونواصل العمل عىل التوصل إىل طرق جديدة وابتكارية لدحر السل.

لقد حققنا تقدماً كبرياً يف هذا الصدد. ولكن البّينات تدل عىل الحاجة املاسة إىل القيام باملزيد من العمل عىل نحو أفضل وأرسع. 

ويتناول موضوع االبتكار رضورة إيجاد طريقة جديدة للميض ُقدماً يف هذا املضامر.

وشعار يف حركتنا ملكافحة السل لنبتكر ما يرسع وترية العمل يجسد هذا املوضوع يف عبارة بسيطة ومرنة وسهلة الرتجمة.

الشعار:

املفهوم:
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الرسائل األساسية:

إيجاد أدوات جديدة وأفضل ملكافحة السل
ولكن من  ماضية،  تطورات هامة عىل مدى عدة سنوات  النشاط،  بعد عقود من عدم  قد شهدت،  بالسل  الخاصة  البحوث  إن 

الرضوري توافر املزيد من املوارد من أجل تحويل االكتشافات العلمية إىل أدوية ووسائل تشخيص ولقاحات جديدة وأفضل. ومن 

الرضوري أن ندرس كيفية تعزيز إتاحة وكفاءة الخدمات الخاصة بالسل. والخطة العاملية تدعو إىل االلتزام بتخصيص مبلغ وقدره 

1‚1 مليار دوالر أمرييك للبحوث الخاصة بالسل يف عام 2010، ولكن العجز يف التمويل يبلغ 6‚0 مليار دوالر أمرييك. وال تتحمل 

البحوث الخاصة بالسل االنتظار والسل يحصد أرواح نحو مليوين نسمة كل عام.

الوصول بخدمات الرعاية إىل عدد أكرب من الناس
لقد حققنا تقدماً كبرياً يف هذا الصدد: فنسبة املصابني بالسل يف العامل تتناقص سنوياً منذ عام 2004 ومعدالت الوفاة يف انخفاض. 

ولكن واحداً من كل ثالثة مرىض بالسل يف العامل ال يتم تشخيص حالته يف التوقيت املناسب وبدقة وال يحصل عىل العالج الناجع. 

لذا فمن الرضوري أن نتوصل إىل طرق ابتكارية للوصول إىل هؤالء الناس. وينبغي توفري الرعاية الخاصة بالسل لكل من يحتاج إليها 

من النساء والرجال واألطفال برصف النظر عن هويتهم وعن املكان الذي يعيشون فيه.

تعزيز االستفادة من التكنولوجيات املبتكرة

بالسل كام أن هناك تكنولوجيات أخرى جديدة يف األفق.  شهدت اآلونة األخرية توافر وسائل جديدة وأرسع لتشخيص اإلصابة 

ويلزم أن يعمل كل من الصانعني واملانحني والوكاالت التقنية والبلدان جنباً إىل جنب يك يجعلوا هذه االبتكارات هي معيار الرعاية 

بأرسع ما ميكن.

تكوين رشاكات جديدة وأمنت من أجل 
بلوغ أهداف الخطة العاملية

يوافق عام 2010 منتصف املدة التي تشملها الخطة العاملية لدحر السل )2015-2006(. وبإمكاننا بلوغ هذه املرامي ولكن ذلك 

لن يتأىت إال إذا وضعنا أساليب ابتكارية وعملنا معاً بطرق جديدة ومختلفة.

التوصل إىل طرق مبتكرة لتمويل أنشطة مكافحة السل
إن بلدان العامل تواجه معاً عجزاً يف التمويل يف عام 2010 مببلغ وقدره 4‚2 مليار دوالر أمرييك يلزم لتنفيذ الخطة العاملية تنفيذاً 

كاماًل. وسيصل العجز يف التمويل إىل ما يقدر مببلغ 8‚23 مليار دوالر أمرييك للفرتة 2016-2011، مبا يف ذلك احتياجات البحث 

والتطوير. وعلينا أن نتوصل إىل طرق جديدة وابتكارية لجمع املوارد عىل كل املستويات يك نحقق أهدافنا الخاصة بدحر السل.
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الحملة 2010 – املبتكرون املبدعون
سينصب تركيز حملة هذا العام يف جميع أنحاء العامل عىل األفراد الذين توصلوا إىل طرق جديدة لدحر السل وميكن أن يكونوا 

مصدر إلهام لغريهم.

من  متنوعة  مجموعة  يف  االبتكارات  من  متنوعة  مجموعة  أدخلوا  الذين  لألشخاص  التقدير  عن  اإلعراب  يف  الفكرة  وتتمثل 

املجاالت:

البحوث الرامية إىل استحداث وسائل تشخيص أو أدوية أو لقاحات جديدة

البحوث التطبيقية الرامية إىل تعزيز فعالية وكفاءة الرعاية الخاصة بالسل

األساليب الجديدة ملساعدة الناس عىل الحصول عىل خدمات التشخيص والعالج املتعلقة بالسل

الرشاكات الجديدة بني األطراف الفاعلة يف مجال مكافحة السل

التطورات يف دمج الرعاية الخاصة بالسل يف الُنظم الصحية

األساليب الجديدة لتقديم الدعم من ِقَبل أفراد املجتمع املحيل إىل املصابني بعدوى السل

الطرق املبتكرة إلذكاء الوعي بخصوص السل

أفكار الحملة
 يضم كل مجتمع محيل أشخاصاً أدخلوا ابتكارات خاصة بالسل. ويتعني اإلعراب عن التقدير للجهود التي بذلوها 

من خالل منحهم جوائز واالحتفاء بهم يف احتفاالت يتم تنظيمها يف يوم السل العاملي.

 إذكاء الوعي بإنجازات املبتكرين/املبدعني من خالل حملة لنرش امللصقات. وقد أعدت رشاكة دحر السل منوذجاً 

للملصقات ميكن أن تستعملوه يف هذا الغرض.

 االستفادة من وسائل اإلعالم يف توصيل رسالتكم -- اتصلوا مبحطة اإلذاعة أو التليفزيون املحلية أو مبحرر إحدى 

الصحف املحلية لتشجيعهم عىل تسليط الضوء عىل إنجازات أحد املبتكرين يف مجال مكافحة السل. وميكنكم 

االطالع عىل النصائح الخاصة بنجاح التغطية اإلعالمية يف الوثيقة التي أعدتها رشاكة دحر السل بعنوان العمل مع 

وسائل اإلعالم.

 تنظيم مجموعة نقاش تتناول الكيفية التي ميكن بها للمهتمني مبكافحة السل أن يساعدوا عىل إدخال ابتكاراتهم يف 

مجتمعاتهم املحلية أو التشجيع عىل االبتكار من ِقَبل حكوماتهم الوطنية.

•
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كيف ميكنك اإلعداد لالحتفال 
باليوم العاملي ملكافحة السل

إن اليوم العاملي ملكافحة السل فرصة سانحة إلطالق نداء للعمل يف جميع أنحاء العامل ووسيلة الستنهاض الساسة واملجتمع لاللتزام 

يف هذا املضامر. وهذا الحدث الذي ُيحتفى به كل عام يتيح أمامك فرصة ال مثيل لها إلذكاء الوعي بالعبء الناجم عن السل يف 

املجتمع أو البلد الذي تعيش فيه، وبحالة الجهود املبذولة من أجل الوقاية واملكافحة عىل األصعدة الوطنية واإلقليمية واملحلية.

ومن املأمول استنهاض كل املعنيني بأمر برامج مكافحة السل الوطنية وتنظيامت املجتمع املدين املشاركة يف مكافحة هذا الّداء 

واملجتمعات املتأثرة به وأية فئات أخرى تعمل عىل دحره إلرشاكهم يف أنشطة اليوم العاملي ملكافحة السل. وشعار حملة هذا العام 

“سأعمل عىل دحر السل” يتيح أمامك فرصة الرتويج للنجاحات التي يحققها الناس يف املجتمع الذي تعيش فيه.

وميكن للطرائق التي أثبتت فعاليتها عىل مر الزمن والتي وضعت يف إطار رشاكة دحر السل يف ما يتعلق بالدعوة والتواصل واستنهاض 

املجتمع، أن تساعدك عىل وضع الخطط الكفيلة بتحقيق أكرب قدر من النجاح يف االحتفال باليوم العاملي ملكافحة السل.

ما هي أنشطة الدعوة والتواصل 
واستنهاض املجتمع؟

الدعوة: املراد بالدعوة )عىل الصعيد القطري( هو السعي إىل ضامن استمرار وفاء الحكومات الوطنية بكل حزم بالتزاماتها 

يف ما يتعلق بتنفيذ سياسات مكافحة السل.

التواصل: يهدف التواصل، الذي من شأنه أن يغري من السلوكيات، إىل تغيري معارف ومواقف ومامرسات مختلف الفئات.

استنهاض املجتمع: يرمي هذا النشاط إىل رص صفوف أفراد املجتمع وباقي أصحاب املصلحة من أجل تعزيز مشاركة 

املجتمع بغرض التوصل إىل استدامة الجهود املبذولة وتحقيق االعتامد عىل الذات.

لقد تم اللجوء إىل أسلوب الدعوة والتواصل واستنهاض املجتمع منذ سنوات عديدة للتصدي ألربعة تحديات هامة هي:

تحسني عملية اكتشاف الحاالت واالمتثال للعالج؛  •

مكافحة الوصم والتمييز؛  •

توفري الُسبل الكفيلة بتمكني املتأثرين بّداء السل من العمل؛  •

تعبئة االلتزام السيايس وحشد املوارد من أجل مكافحة السل.  •

الصعيدين  االهتامم عىل  تركيز  أجل  من  املجتمع  واستنهاض  والتواصل  الدعوة  أنشطة  تنفيذ  املنشود:  املشرتك  املرمى 

العاملي واملحيل عىل داء السل وتنفيذ اإلجراءات الالزمة للتمكني من توفري التدبري العالجي لجميع من يحتاجونه.

بإمكان أنشطة الدعوة والتواصل واستنهاض املجتمع مساعدتك عىل ما ييل:

تسليط األضواء عىل التقدم املحرز يف إطار برنامجك؛

الحصول عىل املزيد من االلتزام السيايس واملزيد من املوارد؛

استنهاض رشكاء جدداً للتصدي لداء السل يف ما يقومون به من عمل؛

زيادة الطلب عىل خدمات مكافحة السل )التشخيص والعالج(؛

 لفت انتباه وسائل اإلعالم )التلفزيون والراديو والصحف( لزيادة فهم الجمهور لكل ما يتعلق بداء السل وزيادة 

التزام القادة والساسة املحليني بدعم أنشطة مكافحته.

•

•

•

•
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تنظيم أنشطتك

اعمل عىل إنشاء لجنة لوضع الخطط املتعلقة باليوم العاملي ملكافحة 
السل - وينبغي أن تتألف هذه اللجنة من أشخاص ميثلون:

برامج مكافحة السل الوطنية منها واإلقليمية

املنظامت غري الحكومية

الرابطات الطبية

التنظيامت الطالبية/ الدينية/ النسوية

وسائل اإلعالم

الشبكات التي ينتظم يف سلكها األشخاص املتأثرون بداء السل

الساسة

منظامت وبرامج مكافحة األيدز والعدوى بفريوسه

الجامهري التي تستهدفها األنشطة التي متارسها لالحتفال باليوم العاملي ملكافحة السل

أي فئة أخرى تود إرشاكها يف هذا املسعى وكسبها لتتعاون معك

وينبغي للجنة التخطيط أن تقوم مبا ييل:

 تحديد أهداف واقعية لليوم العاملي ملكافحة السل ويتوقف ذلك عىل الوقت املتاح واملوارد املتوفرة )ومن األمثلة 

يف هذا الصدد تحديد عدد أولئك الذين يتعنّي استهدافهم وعن طريق أي نوع من التظاهرات(.

 استحداث أنشطة وتظاهرات مهمة وذات صلة باملوضوع يف إطار الدعوة والتواصل واستنهاض املجتمع لالحتفال 

باليوم العاملي ملكافحة السل.

دراسة مسألة حشد املوارد الخارجية وذلك بإرشاك دوائر الصناعة وأرباب العمل والتجارة.

 تعيني مختلف أعضاء اللجنة الذين يف مقدورهم اإلسهام يف هذا الصدد وإناطة مهام ومسؤوليات بكل منهم تبعاً لذلك.

وضع آجال محددة إلنجاز مختلف املهام.

اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقييم األثر الناجم عن الجهود املبذولة.

نصيحة: بإمكانك وضع جدول يبني توزيع األدوار واملسؤوليات ثم التأكد من إمكانية استخدام جميع املعنيني بالنشاط املحدد 
لذلك الجدول والتأكد من تساوقه مع املهام التي أوكلوا بتنفيذها.

جمع املعلومات

مسوغات اتخاذ تدابري أقوى لدحر السل

السل،  ملكافحة  العاملي  باليوم  احتفاالً  املجتمع  واستنهاض  وال��ت��واص��ل  ال��دع��وة  ألنشطة  التخطيط  قبل  عليك، 

هذا  مكافحة  أج��ل  م��ن  حلها  يتعني  ال��ت��ي  املشكلة  وتحديد  امل��ح��يل  الصعيد  ع��ىل  القامئة  االح��ت��ي��اج��ات  تقدير 

املعنون: امل��ط��ب��وع  يف  االح��ت��ي��اج��ات  تقدير  ح��ول  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  امل��زي��د  ع��ىل  ال��ح��ص��ول  )مي��ك��ن  بنجاعة   ال����ّداء 

 Advocacy, communication and social Mobilization: a handbook for country programmes ] باللون األزرق لإلحالة عىل املوقع 

اإللكرتوين[(. وهذه الخطوة املهمة ستساعد عىل بلورة نوع التظاهرة املزمع تنظيمها يف إطار أنشطة الدعوة والتواصل واستنهاض 

املجتمع احتفاالً باليوم العاملي ملكافحة السل وذلك بتمكني القامئني عىل عملية التخطيط من الرتكيز عىل أصناف املعلومات التي 

يتعني جمعها؛ والفئات السكانية التي يرغبون يف الرتكيز عليها، والسلوكيات األساسية التي يودون التأثري فيها وكيفية تعزيز عملية 

التغيري بأفضل الطرق.
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وفيام ييل أنواع املعلومات التي ينبغي لك الحصول 
عليها لفائدة بلدك/ منطقتك/ مجتمعك:

معدالت وقوع وانتشار السل

وفيات السل

حدوث السل بني السكان عامة وبني الفئات الفرعية

التغطية باسرتاتيجية املعالجة القصرية األمد تحت اإلرشاف املبارش DOTS/ مدى تقبل تلك االسرتاتيجية

السل/ فريوس العوز املناعي البرشي، السل املقاوم لألدوية املتعددة

األثر االقتصادي

امليزانية الوطنية التي يخصصها بلدك ملكافحة السل

التكاليف االجتامعية - ما هي التكاليف املرتتبة عن السل بالنسبة إىل األرس واملجتمعات وبالنسبة إىل بلدك.

عليك، حسب النشاط املزمع القيام به، باستخدام تلك املعلومات لبيان:

مدى خطورة الوضع أو ترّديه/ تحسني االتجاهات السائدة

الفئات املتأثرة أكرث من غريها

 التحسينات املدخلة عىل مكافحة السل من خالل االستعانة باسرتاتيجية املعالجة القصرية األمد تحت اإلرشاف 

DOTS املبارش

األسباب الوجيهة التي تجعل مكافحة السل أمراً صائباً من الناحية االقتصادية

ما تم إنجازه يف مواقع أخرى

اآلثار املرتتبة عىل التقاعس

مزايا راسمي السياسات والرشكاء الذين يعملون عىل تحسني األوضاع يف هذا الصدد.

مصادر املعلومات: للحصول عىل أحدث املعلومات فيام يتعلق بالسل بإمكانك االتصال بإدارة دحر السل مبنظمة الصحة العاملية 

أو برشاكة دحر السل أو الربنامج الوطني ملكافحة السل يف بلدك أو أي سلطة وطنية أخرى تستفيد من التعاون التقني الذي تقدمه 

منظمة الصحة العاملية وباملنظامت غري الحكومية العاملة يف مجال مكافحة السل.

وضع الرسائل األساسية املالمئة لألوضاع املحلية
باالستعانة باملعطيات التي تكون قد جمعتها، ومع مراعاة الرسائل األساسية العاملية الخاصة باليوم العاملي ملكافحة السل، بإمكانك 

وضع رسائل أساسية تالئم مجتمعك/ بلدك. وعليك أيضاً بالبدء يف تجميع القصص والصور التي تبث روحاً يف رسائلك وتتحدث إىل 

الجمهور الذي توّد الرتكيز عليه. وينبغي للرسائل والقصص أن تربز النجاحات وتحّدد الثغرات التي ينبغي سّدها والخطوات التالية 

يف الربنامج الذي تنتمي إليه ملكافحة السل، وينبغي لها أيضاً أن تكون منطلقاً للعمل.

*** ينبغي أن تكون تلك الرسائل متسقة وذات عالقة بصميم املوضوع املطروح مهام تعددت القنوات واألنشطة. وستكون النتائج 

املحققة ابعث عىل الرضا إذا ما دعم بعضها البعض اآلخر وحيثام تم بثها. وذلك ال يعني وضع رسالة وحيدة لكل يشء، بل يعني 

وجوب تحديد النقاط األساسية التي ينبغي لكل رسالة نقلها مهام كانت الوسيلة املتبعة يف بثها.***
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ويجب أن تكون الرسائل:

ذات صلة وثيقة مبختلف الفئات التي تركز عليها.

دقيقة وواضحة.

بسيطة دون اللجوء إىل استخدام الكثري من املصطلحات العلمية.

وسيكون من املفيد، لدى التخطيط لألنشطة التي تعتزم القيام بها احتفاالً باليوم العاملي ملكافحة السل، وضع رسائلك الخاصة بك 

بالتمسك بالحجج التي سيقت عىل الصعيد العاملي، ولكن بدعم كل حجة باملعطيات وما إىل ذلك من املعلومات املفيدة للجمهور 

الذي تركز عليه.

ومن األمثلة، يف هذا الصدد:

 نحن نحرز تقّدماً - عليك العثور عىل املعطيات التي تدعم هذا التقدم وتجميع قصص النجاح التي تشري إىل ما يتم 

إنجازه محلياً.

بإمكان الجميع فعل يشء ما لدحر السل - عليك أن توثق ما يفعله الناس يف مجتمعك/ بلدك لدحر السل.

 يظل السل مشكلة من مشكالت الصحة العمومية العاملية - بإمكانك بيان أبعاد املشكلة وآثارها يف املنطقة التي 

تعيش فيها وبإمكانك أيضاً بيان ما ميكن فعله والفئات التي تحتاج إىل القيام بذلك.

 األثر االقتصادي - بإمكانك توثيق ما لّداء السل من أثر عىل األفراد واالقتصادات وذلك ببيان املعطيات املحلية أو 

برضب بعض األمثلة عىل الصعيد املحيل.

استنهاض الرشكاء إىل اتخاذ إجراءات يف 
إطار األنشطة والتظاهرات التي تنظم 

احتفااًل باليوم العاملي ملكافحة السل
عليك بالبحث عن أفكار ُتطرح يف إطار األنشطة والتظاهرات التي تلقي األضواء عىل مجريات األمور والتي تزود الناس باملعلومات 

املهمة واملفيدة، وإذكاء وعيهم ودفعهم إىل اتخاذ إجراءات عاجلة.

التي تعتزم تنظيمها احتفااًل  التجارة والصناعات بإعطائهم فكرة عن األنشطة والتظاهرات  نصيحة: بإمكانك االتصال بأصحاب 
باليوم العاملي ملكافحة السل واطلب منهم املشاركة والدعم. بنينّ لهم أن مشاركتهم إمنا هي لخدمة قضية جيدة ولخدمة مصالحهم 

هم وبإمكانها أن تربز مكانتهم يف املجتمع.

التظاهرات التي تركز عىل اإلعالم والتثقيف: منتديات الحوار والحلقات والدورات الدراسية.

 التظاهرات التي تركز عىل إذكاء الوعي والتثقيف عن طريق اللعب: تنظيم االستعراضات واملسابقات والحفالت 

الغنائية وتظاهرات الشوارع وهي أمور تلقى رواجاً كبرياً.

 التظاهرات التي تستهدف وسائل اإلعالم: ميكن أن تكون املؤمترات الصحفية التي ُترشك الساسة والقيادات، أو 

التظاهرات التي ُتنظم مبناسبة افتتاح املراكز الجديدة الخاصة مبكافحة السل فرصاً جيدة لالحتفال باليوم العاملي 

ملكافحة هذا الّداء.

ب من أن تكون مبدعًا وخالقًا، فإن تنظيم حفل غنايئ أو عرض رسمي يف مركز تجاري ما أو عىل ميدان لكرة السلة  نصيحة: ال تتهينّ
أو لكرة القدم ميكن أن يكون فرصة ممتازة الستقطاب اهتامم وسائل اإلعالم. وال تنس أن ذلك ميثل فرصة فريدة الستقطاب اهتامم 

عدد كبري من الناس يف الوقت ذاته ويحثهم عىل العمل.
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** عليك أن تتأكد أن التظاهرة التي تختارها تفي باملعايري الثالثة التالية:

استقطاب اهتامم الفئة السكانية املستهدفة

نقل الرسائل األساسية بوضوح

 اعتبارها مثرية لالهتامم من ِقَبل وسائل اإلعالم )عىل القامئني عىل التخطيط أن يقرروا نوع وسائل اإلعالم التي 

استهدافها( ينبغي 

العاملي  باليوم  االحتفال  البلدان مبناسبة  تنظيمها يف  تم  التي  بالتظاهرات  قامئة  االطالع عىل  األفكار،  لتكوين بعض  وبإمكانك، 

ملكافحة السل يف عام 2009.

وضع الخطط الخاصة بالتظاهرات اإلعالمية
يف هذا القسم من الوثيقة ستجدون نصائح تفيد يف وضع الخطط الخاصة بالتظاهرات اإلعالمية وتنفيذها. إال أن عليكم أن تتفطنوا 

إىل أن أي تظاهرة إعالمية من املستبعد أن يحالفها النجاح، بصورة عامة، ما مل يتعهدها أخصايئ يف مجال االتصاالت والتواصل.

العاملي ملكافحة  باليوم  التظاهرات اإلعالمية احتفاالً  بتنظيم  الخاصة  وللحصول عىل نصائح شخصية فيام يتعلق بوضع الخطط 

السل وتنفيذها الرجاء منكم االتصال بالسيدة يونغ-أي تشو املسؤولة عن االتصال فيام يتعلق بأنشطة الدعوة والتواصل واستنهاض 

.chuy@who.int :املجتمع يف أمانة رشاكة دحر السل عىل العنوان الربيدي التايل

إعداد الخطابات وصحائف الوقائع وأرشطة الفيديو

املواد  إىل ذلك من  البيانية وما  الرسوم  الرشائح وجداول  إعداد  الوثيقة يف  املقرتحة يف هذه  التصميم  أدوات  استخدام  بإمكانك 

البرصية مصحوبة باإلحصاءات والرسائل األساسية. وبإمكانك أيضاً إعداد أرشطة الفيديو وصحائف الوقائع وامللصقات والبالغات 

الصحفية املوجهة إىل وسائل اإلعالم والرشكاء وعامة الناس. وميكن أن يساعد استخدام الرموز والشعارات وما إىل ذلك من اإلشارات 

البيانية عىل الربط بني مختلف أنشطة الدعوة والتواصل واستنهاض املجتمع. حاول أن تستخدم األشكال الواردة يف هذا امللف يف 

جميع املواد التي تعّدها لالحتفال باليوم العاملي ملكافحة السل.

ACSM وترد أمثلة عىل املواد الالزمة ملختلف األنشطة يف دليل أنشطة الدعوة والتواصل واستنهاض املجتمع

عليك التفطن لدى إعداد املواد ملا ييل:

الرتكيز دامئاً عىل الجمهور الذي تستهدفه

 مالءمة املحتوى مع جمهورك الذي يتعنّي تزويده باملعلومات املناسبة )مثل املعلومات املوجهة إىل املجموعات 

النسوية كأن تذكر لهن أن السل يوقع عدداً من الوفيات بني النساء يفوق أعدادها الناجمة عن كل األسباب الكامنة 

وراء وفيات األمومة، مثاًل(

 اختبار املواد التي تضعها قبل استخدامها، إذا أمكن ذلك. وميكن لدى القيام بذلك اللجوء إىل مختلف الفئات 

املستهدفة أو باللجوء إىل االستجوابات أو االستبيانات.
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احرص لدى تنظيم التظاهرات اإلعالمية عىل ما ييل:

تدوين بيانات االتصال بوسائل اإلعالم املحلية/ الوطنية/ اإلقليمية املهتمة بقضايا الصحة والتنمية.

 إعداد مكان لتنظيم مؤمتر صحفي، فإن عقد جلسة إعالمية يف مركز صحي مجتمعي يطلق مبادرة جديدة يف مجال 

مكافحة السل أو يف مستوصف جديدة ُمعّد ملكافحة ذلك الّداء ميكن أن يكون يف حد ذاته حدثاً مميزاً يلفت انتباه 

وسائل اإلعالم.

إعداد مذكرة إعالمية تبنّي مكان وتاريخ وساعة انعقاد املؤمتر الصحفي وتذكر املشاركني فيه.

إرسال معلومات حول التظاهرات املزمع تنظيمها إىل وسائل اإلعالم.

 تزويد وسائل اإلعالم يف مرحلة مبكرة باإلحصاءات وصحائف الوقائع وأرشطة الفيديو واملذكرات اإلعالمية والرشائح. 

وبذلك تتاح للصحفيني فرصة االطالع عليها وطرح األسئلة وإعطاء التظاهرة ما تستحقه من أهمية.

دعوة الساسة واملنظامت غري الحكومية واملشاهري إىل حضور املؤمتر الصحفي.

 إرسال نرشة إخبارية، يف مناسبة االحتفال باليوم العاملي ملكافحة السل )أو يف يوم انعقاد املؤمتر الصحفي( تسلط 

الضوء عىل الوضع السائد يف ما يتعلق بالسل من زاوية جديدة.

محاولة نرش مقاالت افتتاحية حرة تكتبها شخصيات محلية خالل شهر آذار/ مارس.

روابط تحيل إىل النرشات اإلخبارية التي أصدرتها منظمة الصحة العاملية يف العام املايض:

نرشة إخبارية حول اليوم العاملي ملكافحة السل ��00

الرجاء منكم إحاطة أمانة رشاكة دحر السل علاًم باألنشطة والتظاهرات التي تزمعون تنظيمها احتفااًل باليوم العاملي ملكافحة السل. 

www.worldtbday.org :وبإمكانكم وضع تلك املعلومات عىل املوقع اإللكرتوين

منوذج لقامئة األنشطة التي يتعني عىل لجنة التخطيط النهوض بها

التاريخ املحددالوضع السائدمسؤول االتصالاألنشطة

التعرف إىل الرشكاء

جمع املعلومات

االتصال بوسائل اإلعالم

االتصال بالجهات الراعية

وضع قامئة باألنشطة/ التظاهرات

إعداد املواد

إعداد النرشات اإلخبارية
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بعد تنظيم اليوم العاملي ملكافحة السل

رصد وتقييم أنشطة الدعوة والتواصل واستنهاض املجتمع

عىل  املالحظات  لورود  الالزمة  الرصد  آليات  بإنشاء  عليك  املجتمع  واستنهاض  والتواصل  الدعوة  أنشطة  تنفيذ  يف  الرشوع  قبل 

التدخالت، والتعرف عىل املشكالت املحتملة يف الوقت املناسب وإدخال التعديالت الالزمة يف منتصف املدة الفاصلة. وميكن طرح 

بعض األسئلة لبلوغ تلك الغاية ومن بينها:

معرفة عدد أولئك الذين شاركوا يف النشاط املذكور؟

معرفة ردود الفعل يف هذا الصدد؟

معرفة عدد املقاالت الصحفية التي أُعدت مبناسبة تنظيم ذلك النشاط؟

معرفة الكيفية التي ُأديرت بها األنشطة ومدى النجاح الذي حققته؟

مدى تغرّي املعارف واملواقف ومدى الوعي بداء السل أو اآلراء بشأنه بني الفئة املستهدفة؟

التلفزيون والراديو  التوزيع وتقارير األنشطة وسجالت  وتشمل املصادر اإلعالمية ما ييل: وضع جردة باملواد املستخدمة وقوائم 

وقصاصات الصحف واستبيانات العاملني واألخبار واملعلومات.

التقييم

البد من تقييم أنشطة الدعوة والتواصل واستنهاض املجتمع وليس ذلك بقصد تحسني الجهود التي ستبذل يف املستقبل فحسب 

بل أيضاً من أجل تزويد املانحني والرشكاء بالرباهني الدالة عىل فعالية األنشطة املضطلع بها. وال شك يف أن بعض املرامي املنشودة 

يصعب تقييمها يف وقت ال يتجاوز يوماً واحداً. وعليه البد من التفكري يف التخطيط لليوم العاملي ملكافحة السل طوال شهر كامل 

للخروج بفكرة واضحة عن النتائج التي تتمخض عنها حملة ما.

وإلجراء تقييم يف هذا الصدد عليك القيام مبا ييل:

 تحديد مرام وأغراض لعملية التقييم )عليك التفكري يف األغراض املنشودة من أنشطة الدعوة والتواصل واستنهاض 

املجتمع والتغريات املتوقعة من تلك األنشطة(.

 تحديد املؤرشات الخاصة بالتأكد من بلوغ األغراض املنشودة من األنشطة )عدد الناس الذين ميتلكون املعارف 

الصحيحة حول داء السل، واملدة التي يتعني االنتظار خاللها للتدبري العالجي ملرىض السل، ونسبة مرىض السل الذين 

يعانون من الوصمة بسبب مرضهم، وزيادة مخصصات امليزانية املرصودة(.

 وضع خطة للتقييم )تحديد األسئلة التي يتعني طرحها والكيفية التي يجب بها جمع املعلومات واملوارد التي 

ستمس إليها الحاجة(.

اختيار طريقة للرصد والتقييم )كمية أو نوعية(.

** عليك أن تضع كشفاً بالدروس املستفادة من األنشطة التي نفذتها ونرشها عىل أكرب عدد ممكن من الناس واملنظامت بغية 

الحصول عىل املعلومات التي ستساعدك عىل إعداد األنشطة يف املستقبل.

املوقعني  عىل  االطالع  الرجاء  املجتمع  واستنهاض  والتواصل  الدعوة  أنشطة  إعداد  يف  املفيدة  واملوارد  األدوات  عىل  لالطالع 

التاليني: اإللكرتونيني 

http://www.stoptb.org/wg/advocacy_communication/acsmcl/tools.asp

http://www.stoptb.org/wg/advocacy_communication/acsmcl/implementation.asp
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